Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, przedstawiamy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Cekcynie (89-511) przy ul. Dworcowej 6, adres e-mail: spzoz@cekcyn.pl, numer telefonu
052 33 47 510, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000002049, numer NIP: 561-13-26-271, REGON: 092352032, której akta rejestrowe przechowywane są
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
Adres e-mail inspektora ochrony danych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Cekcynie to iod.spzoz@cekcyn.pl.
Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności
w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami
prawa dokumentacji medycznej i jej udostępniania oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej oraz
prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w zakresie udostępniania usług eRejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta,
może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane
szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które zawarły z administratorem umowy powierzenia
przetwarzania danych, a w szczególności:
a. osoby upoważnione przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
b. Narodowy Fundusz Zdrowia,
c. inne podmioty udzielające świadczenia zdrowotne, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia
ciągłości świadczeń zdrowotnych,
d. Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
e. dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
f. wykonawcy badań laboratoryjnych i diagnostycznych,
g. inne podmioty i organy upoważnione na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe ujęte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
nastąpił zgon,
b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej
składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu,

c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą
przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano
zdjęcie,
d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego
przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało
udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że
pacjent odebrał skierowanie,
e. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie
przechowywana przez okres 22 lat.
Dane osobowe udostępnione w ramach usług eRejestracji będą przetwarzane w okresie korzystania
z konta w usłudze eRejestracji z zastrzeżeniem postanowień art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a dane osobowe ujęte we wnioskach o udostępnienie
dokumentacji medycznej w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikającym
z instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u administratora.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo
ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania
usługi medycznej, udostępnienia dokumentacji medycznej lub udostępnienia dobrowolnej usługi
eRejestracji.
Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

